
Os meandros da Indústria Química e Petroquímica Brasileira 
são foco de seminário em Brasília na próxima terça‐feira (14) 

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da 
Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, 
Petroquímico e Plástico do Brasil, deputado federal Vanderlei 
Siraque, participa na próxima terça‐feira (14), às 14 horas, do 
seminário “A Indústria Química e Petroquímica Brasileira: 
Conceitos, Desafios e Oportunidades”, em Brasília (DF). 
O objetivo do seminário é ampliar o conhecimento dos 
membros dos poderes Executivo e Legislativo sobre os 
conceitos e características dos atores e os desafios de 
competitividade dessa cadeia produtiva, que tem conexão com 
praticamente todos os setores industriais.
Entre os temas que serão abordados no evento, estão: A 
Indústria Química e Petroquímica; A Química Brasileira; 
Questões Regulatórias; Panorama Mundial e Competitividade 
e Matérias Primas.
O seminário tem vagas limitadas e os interessados podem fazer 
i n s c r i ç ã o  o u  b u s c a r  o u t r a s  i n f o r m a ç õ e s  c o m 
Rafael@umbelino.com.br ou vitor.pedroza@umbelino.com.br. 
O telefone para contato é: (61) 3364‐1355

Deputado Federal Vanderlei Siraque

Informativo da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, Ano II, nº LXII

Andrei José Rodrigues participa de reunião na Abiquim para 

explicar como participar do Pronatec‐PBM
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Seminário “A Indústria Química e Petroquímica 

Brasileira: Conceitos, Desafios e Oportunidades”

 14 de outubro de 2014Data:

 das 14h às 18hHorário:

 auditório do Ministério do Local:

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), Esplanada dos Ministérios, Bloco "J", 

Brasília (DF)

MDIC vai à Abiquim para explicar como 
participar do Pronatec

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), por 
intermédio da Comissão de Recursos Humanos, realizou na 
quarta‐feira (08/10), o workshop de apresentação do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ‐ Plano Brasil 
Maior (Pronatec‐PBM). O palestrante convidado foi Andrei José 
Rodrigues, gerente de Projetos do Departamento de 
Tecnologias Inovadoras (Detin/Pronatec‐PBM), da Secretaria 
de Inovação (SI) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC). O evento aconteceu na sede da 
Abiquim, em São Paulo(SP).
“Em 2011, primeiro ano de funcionamento, percebeu‐se que 
as ofertas dos cursos não estavam alinhadas às demandas do 
setor produtivo. No final de 2012, o MDIC foi convidado a 
entrar no programa e, em setembro de 2013, entrou 
oficialmente no programa. A demanda tem que induzir a 
oferta e não o contrário”, explicou Rodrigues. As empresas 
interessadas têm até o dia 24 de outubro para informar suas 
demandas à Abiquim. Mais informações podem ser obtidas 
pelo e‐mail: rita@abiquim.org.br. 
Todos os cursos são gratuitos para as empresas e para os 
alunos. Tanto a requalificação de trabalhadores em atividade 
quanto a formação de trabalhadores para ocupação de novas 
vagas são possíveis e os cursos podem acontecer dentro das 
empresas. Além disso, a empresa pode fazer a pré‐matrícula de 
alunos para formação de uma turma que será considerada 
preferencial. Assim, as vagas são garantidas para os alunos 
selecionados pela empresa. Apenas após o quinto dia da 
publicação do curso, ele é aberto para inscrições livres, a fim de 
garantir o preenchimento das vagas. “As empresas não são 
obrigadas a contratar os alunos qualificados pelo programa, 
entretanto, o retorno da empregabilidade para o MDIC é um 
importante indicador do sucesso do programa”, ressaltou o 
especialista.

Rodrigues ainda destacou a importância do diálogo entre a 
empresa e a instituição ofertante do curso, que podem ser da 
rede de escolas do Sistema S, Institutos Federais, Estaduais ou 
Municipais de Ensino Técnico e Universidades.  
O Pronatec Brasil Maior é um programa de formação e 
qualificação profissional do Governo Federal, cuja principal 
missão é a solução dos gargalos de recursos humanos em 
setores estratégicos da economia nacional identificados pelo 
Plano Brasil Maior.  Os detalhes sobre o programa podem ser 
encontrados na página pronatec.mec.gov.br

O workshop teve a participação do coordenador e do vice‐

coordenador da Comissão de Recursos Humanos da Abiquim, 

Wlademir José Linden e Marcelo Leite de Camargo, e da 

diretora de Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna 

Coviello Ferreira. Cerca de 50 representantes de empresas do 

setor químico acompanharam a apresentação. 

(Com informações do boletim Abiquim Informa)


